
Külföld-Belföld 2018. december 12.
szerda 5

 » RÖVIDEN

Rendőrség: a belügy kötött szerződést
Nicolae Popa hazaszállításáról
A belügyminisztérium bonyolította le a 
Nicolae Popa, az Országos Befektetési 
Alap (FNI) nevű piramisjáték csalás mi-
att elítélt volt igazgatójának Indonéziából 
történő hazaszállításával kapcsolatos 
közbeszerzést – közölte tegnap az orszá-
gos rendőr-főkapitányság. Ezzel Sebasti-
an Ghiţă, az ellene fölmerült korrupciós 
vádak elől Szerbiába menekült üzlet-
ember, volt politikus vádjaira reagáltak, 
amelyek szerint 2011-ben Laura Codruţa 
Kövesi akkori legfőbb ügyész, az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 
későbbi, azóta már menesztett főügyésze 
vele fi zettette ki Popa hazaszállítását. 
A rendőrség szerint a belügy három 
jelentkező közül választott – a nyertes 
a Ion Ţiriac Air Kft . volt – , a 234 207 
lej értékű szerződést pedig az országos 
rendőr-főkapitányság kötötte meg, és 
ez az intézmény fi zette ki a számlát is. 
Mint megírtuk, Ghiţă feljelentést tett az 
ügyészek és bírák visszaéléseit vizsgáló 
ügyészi részlegen Kövesi ellen az ügy 
miatt, és tegnap ki is hallgatták Popát.

Vadásznak Kárpátalján
a behívó elől bujkálókra
Műveleti egységeket hoztak létre Kárpát-
alján a katonai és rendvédelmi hatóságok 
a katonai behívó elől bujkáló sorköte-
lesek felkutatására, mert a megyében, 
ahogy Ukrajna-szerte is, egyre több fi atal 
próbál kibújni a sorkötelezettség alól az 
év végéig tartó őszi–téli sorozási időszak-
ban. A rendőrök a speciális egységek ut-
cai, pályaudvari vagy munkahelyi razziái 
során felvigyázzák, hogy ne történhessen 
törvénysértés a hadseregbe való bevonu-
lást megtagadókkal szemben. Csak Ung-
váron hat sorköteles ellen indult büntető- 
és 250 esetben közigazgatási eljárás.

Január végéig a parlament elé kerül 
a kilépési megállapodás
A brit kormány szerint január végéig 
a parlament elé kerül a brit EU-tagság 
megszűnésének (Brexit) feltételrendsze-
rét rögzítő megállapodás, amelyről az 
eredeti terveknek megfelelően tegnap 
kellett volna szavaznia az alsóház-
nak. Theresa May brit miniszterelnök 
előző este jelentette be, hogy az Európai 
Unióval elért megállapodást egyelőre 
nem terjeszti az alsóház elé szavazásra. 
May ezt azzal indokolta, hogy jóllehet 
az egyezmény számos kulcsfontosságú 
pontjának széles körű a támogatottsága, 
egy elem, az ír–északír határellenőrzés 
visszaállításának megakadályozását 
célzó tartalékmegoldás esetében „mély-
séges aggályok tapasztalhatók”, és ha a 
szavazást az eredeti terveknek megfele-
lően tegnap este megtartották volna, az 
egyezményt az alsóház „jelentős többség-
gel” elutasította volna.

EP: jöhet a humanitárius vízum 
Az Európai Parlament (EP) tegnap 
strasbourgi plenáris ülésén megszavaz-
ta a migránsok legális uniós beutazási 
kereteit rögzítő, humanitárius vízum 
bevezetését kezdeményező jelentést. 
A határozatról november közepén már 
szavaztak az EP plenáris ülésén, akkor 
nem kapott abszolút többséget a javaslat. 
A jelentéstevő azonban technikai hibák-
ra hivatkozva új voksolást kért. Az új 
rendszer azt tenné lehetővé a nemzetközi 
védelemért folyamodók számára, hogy 
már a külföldi uniós külképviseleteken 
kérhessék az Európába való belépésre 
feljogosító vízumukat abban az esetben, 
ha belépésük egyedüli célja a menekült-
státus kérése.
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Jogosnak nevezte Emmanuel Macron fran-
cia államfő hétfő esti televíziós beszédében 

a francia kormány szociális és adópolitikája 
ellen negyedik hete tüntető sárgamellénye-
sek elégedetlenségét, a vele járó erőszakot 
ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, és 
jelezte, tisztában van azzal, hogy egyes sza-
vai sértőek lehettek a múltban, valamint azt 
is elismerte, hogy nem ismerte fel azonnal a 
szociális válság jeleit. A köztársasági elnök 
13 perces beszédét nagy várakozás előzte 
meg, miután a december 1-jei erőszakos za-
vargásokba torkollott tüntetőnap után most 
először szólalt meg az ügyben.

Macron jelképesen „gazdasági és szociális 
rendkívüli állapotot” hirdetett ki, és elmond-
ta: az a célja, hogy Franciaországban ezen-
túl mindenki méltó módon élhessen meg a 
munkájából. Konkrét intézkedéseket is beje-
lentett a tüntetők anyagi terheinek enyhíté-
sére: a minimálbér január 1-jétől 100 euróval 
emelkedik, ami az infl áción felül mintegy 10 
százalékos emelést jelent.

A kétezer eurónál alacsonyabb összegű 
nyugdíjak után ezentúl nem kell járulékokat 
fi zetni (eddig csak az 1200 eurónál alacso-
nyabb nyugdíjak mentesültek a járulékfi -
zetések alól), a túlórapénzek pedig adó- és 
járulékmentesek lesznek a jövő évtől. Ez 
utóbbi – a 2007–2012 között hivatalban volt 
Nicolas Sarkozy államfő által bevezetett 
intézkedést – az előző elnök, a szocialista 
François Hollande törölte el.    

Emmanuel Macron arra kérte a munkál-
tatókat, hogy minden munkavállalónak fi -
zessenek év végi bónuszt, amely adó- és já-
rulékmentes lesz. Ennek érdekében az elnök 
kedden és szerdán fogadja a nagyvállalatok 
és bankok vezetőit. Macron azt is szeret-
né, ha minden francia nagyvállalat ezentúl 
Franciaországban adózna.  

A bejelentett intézkedések Olivier Dussopt 
költségvetési államtitkár szerint mintegy 

8–10 milliárd euróba kerülhetnek a költ-
ségvetésnek. Az Európai Bizottság azonnal 
jelezte, hogy fi gyelemmel kíséri a bejelentett 
új kiadások költségvetési vonzatait. 

A sárgamellényesek és az ellenzék is elis-
merte, hogy az elnök megtette az első szo-
ciális lépéseket, de úgy értékelték, hogy a 
tüntetések folytatódni fognak, s jövő szom-
baton ismét jelentős mozgósítás várható. 
Az államfő jogosnak nevezte a sárgamel-
lényesek elégedetlenségét, jelezte, hogy 
megértette a „dühöt”, az azzal járó erősza-
kot ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, 
és érzékeltette, tisztában van azzal, hogy 
egyes szavai sértőek lehettek a múltban. 
„Semmilyen elégedetlenség nem igazolhat-
ja egy rendőr, egy csendőr megtámadását. 
Amikor az erőszak elszabadul, a szabadság 
véget ér” – mondta Macron.

Az államfő szerint negyven év problémái 
törtek felszínre az útblokádoknál, amelye-
ket nem tudott a politika eddig orvosolni, és 
ebből vállalta a saját részét is a másfél évvel 
ezelőtti megválasztása óta. „Tudom, elő-

fordult, hogy megsértettem egyeseket önök 
közül a szavaimmal” – mondta Emmanuel 
Macron, akit az elmúlt hónapokban gyak-
ran ért az a vád, hogy lekezelő és arrogáns 
a szerinte a változásoknak ellenálló franci-
ákkal szemben. Elismerte azt is, hogy sokan 
érezhették úgy, hogy a sárgamellényesek 
problémái nem érdekelték őt. Pedig – ahogy 
fogalmazott – ennek a válságnak az előérze-
te miatt indult a 2017-es elnökválasztáson, 
és indította el a reformprogramját annak 
érdekében, hogy mindenki jobban élhessen. 
„Nem felejtettem el ezt az ígéretemet. Olyan 
Franciaországot szeretnék, ahol mindenki 
méltó módon élhet a munkájából”– hang-
súlyozta.  Az államfő megerősítette, hogy 
országos szintű egyeztetések kezdődnek a 
politikai képviselet megreformálásáról is, az 
állampolgári kezdeményezésű népszavazás 
bevezetéséről. Kizárta viszont a vagyonadó 
visszaállítását, amelyet a ciklusa kezdetén 
törölt el a nemzetgyűlés, és amelyet az egyik 
legnagyobb igazságtalanságként emleget-
nek a sárgamellényesek.

„Rendkívüli gazdasági állapotot” hirdetett Macron

A román és a bolgár schengeni csat-
lakozást sürgető jelentést fogadott el 
tegnap az Európai Parlament.
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R ománia és Bulgária schengeni 
csatlakozásának azonnali jóváha-
gyását szorgalmazó jelentést fo-

gadott el tegnap az Európai Parlament 
(EP). Az 514 támogató és 107 ellenző sza-
vazattal, 38 tartózkodás mellett elfoga-
dott dokumentum alapját a Szergej Szat-
nisev bolgár szocialista EP-képviselő 
által készített jelentés képezi, amelyben 
a politikus bírálta az Európai Unió taná-
csát a két ország csatlakozásának aka-
dályozása miatt a belső határellenőrzés 
megszűnése nyomán létrejött uniós tér-
séghez. Sztanisev a tegnapi vitán rámu-
tatott: igazságtalan, hogy a két ország 
schengeni felvételét a korrupcióellenes 
harc és az igazságügyi reform helyzetét 
monitorozó Együttműködési és Megfi -
gyelési Mechanizmushoz (CVM) kötik. 
Emlékezett: Románia és Bulgária az 
Európai Bizottság és a szakértők szerint 
is teljesítette a csatlakozási feltételeket, 
az EU tanácsa pedig az elmúlt évben 
folyamatosan megsérti az uniós szabá-

lyokat a csatlakozás jóváhagyásának 
halogatásával. A jelentés szerint már 
az is teljesen indokolatlan lenne, és sú-
lyos gazdasági és szociális hatásokkal 
járna, ha csak részlegesen vennék fel a 
két országot.

Nem az EP dönt
Az Európai Parlament által megsza-
vazott dokumentum ugyanakkor nem 
igazán képes befolyásolni a két ország 
felvételét a schengeni övezetbe. Az EP 
már korábban is szorgalmazta a román 
és a bolgár schengeni csatlakozást, 
ahogy az Európai Bizottság, illetve 
annak elnöke, Jean-Claude Juncker is 
többször leszögezte: a két ország ké-
szen áll a felvételre, teljesítette a csat-
lakozás technikai feltételeit. Csakhogy 
az uniós döntési mechanizmusok értel-
mében a végső szót nem az EP vagy a 
bizottság mondja ki, hanem az egyes 
tagállamok kormányai. Amíg akár csak 
egyetlen tagállam is ellenzi a bővítést, 
addig az nem történhet meg.

Ellenkező régi tagállamok
Márpedig Románia és Bulgária eredeti-
leg 2011 tavaszára tervezett schengeni 
felvételének mindig volt ellenzője a régi 
EU-tagállamok között. Franciaország, 

Hollandia, Finnország és Németország 
is keresztbe tett a két ország felvételé-
nek. Indoklásként azt hozták fel, hogy 
a két országnak maradéktalanul és visz-
szafordíthatatlanul gyakorlatba kell ül-
tetnie a korrupcióellenes harcot és az 
igazságügyi rendszer reformját, és ezt 
csak akkor ismerik el eredményesnek, 
ha ezen folyamatok megfi gyelésére 2007 
óta működő CVM keretében születő éves 
országjelentések következetesen pozití-
vak lesznek.

Miközben Bulgária esetében a jelek 
szerint megtört a jég – nemrég felröp-
pent a hír, miszerint januártól részben, 
a reptéri határátkelőkön feloldják a ha-
tárellenőrzést, majd az ebből leszűrt ta-
pasztalatok alapján jöhetnek a vízi és a 
szárazföldi átkelők –, addig Romániára 
a fekete bárány szerepét osztották. Az 
ok az igazságügyi törvények módosí-
tása, amely nem csupán az ellenzék és 
az ellenzékhez húzó civil szervezetek, 
hanem a brüsszeli illetékesek szerint 
is csökkenthetik a korrupcióellenes 
küzdelem hatékonyságát. Ezt tükrözi a 
legutóbbi, lesújtó igazságügyi országje-
lentés is, amely keményen bírálja a bu-
karesti kormányt az igazságügy műkö-
dését szabályozó törvények és a büntető 
törvénykönyv módosítása miatt.

EP: NE KÖSSÉK A ROMÁN ÉS A BOLGÁR CSATLAKOZÁST A KORRUPCIÓELLENES HARCHOZ

Schengenbe tuszkolnák Romániát

Megnyugtatná a kedélyeket. Emmanuel Macron többek között a minimálbért is emelné




